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Tan sols cal contestar dues preguntes per saber-ho: 
Si aquesta Federació després de 4 anys, ha repartit 
més de 16.000 revistes, pagant-ho de la seva butxaca i 
amb veïns voluntaris, què ha fet l’oposició amb els 
ajuts als partits polítics i les dietes que cobren cada 
any? 
Ha rebut vostè en aquest temps, alguna informació a 
casa seva? 
 

QUÈ NO S’HA FET 

No és que es faci una política 

d'esquerres o de dretes, el 

problema és quan les coses es 

fan malament per ineptitud o 

interès partidista. 

I L’OPOSICIÓ QUÈ? 

Són moltes les coses que no s’han fet i les que s’han 
fet, malament, però lamentablement no hi caben totes 
aquí. Entre les principals: 
 

 Seguretat ciutadana, inexistent. 

 Consell de ciutat, inexistent. 

 Política medi ambiental, inexistent. 

 Campanya incivisme (tard i malament). 

 Promoció comerç, inexistent. 

 Decrement subvenció en cooperació del 14%. 

 Increment de les queixes ciutadanes. 

 Contractacions a dit d’amics dels partits al govern 
sense importar el cost. 

 Disbauxa total en la despesa del Pla E. 

 Manca manteniment de voreres, carrers i arbres (es 
fa tot 4 mesos abans de les eleccions). 

 Manca de transparència i informació dels Plens. 

 Construcció d’un nou institut. 

 Construcció de la segona escola bressol. 

 Manca de política cultural. 
 Centre de dia per la gent gran. 
 Irregularitats en l’assignació de places escolars. 

 Irregularitats contractació Inspector de Policia. 

 Irregularitats en l’assignació de projectes d’inversió. 

 Utilització de mitjans públics, per interessos 
partidistes. 

 Despesa desmesurada en propaganda. 

 Increment dels impostos per sobre l’IPC. 
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IMPOSTOS 

El desembre de 2007 es va 

convocar una manifestació a 

Sant Quirze, per protestar 

contra l’augment dels 

impostos municipals. 

Les demandes veïnals importen ben poc i al final els 
increments els darrers 4 anys, han estat de: 
 

EQUIP DE GOVERN 

Podem catalogar-lo ja, del pitjor dels governs 
municipals de la història de Sant Quirze. 
 
El govern va començar amb mal peu, a l’augmentar de 
3 a 5, els càrrecs polítics i contractar 3 càrrecs 
eventuals, amb un cost d’uns 64.000 €/any cadascun. 
Entre ells estava el Sr. Jordi Huguet, encausat pel cas 
3%, que al poc d’arribar, ja va contractar arquitectes 
junt amb els que ell, era soci d’una empresa. 
 
L’alcaldessa Sra. Montserrat Mundi (CiU), que ha 
governat, amb una total falta de democràcia i 
utilitzant tot tipus d’incompliments, que ens han 
portat a tenir 3 vegades més, queixes al Síndic, que la 
mitjana de qualsevol poble de la comarca. Ha fet que 
estiguem dos anys consecutius a la primera pàgina de 
l’informe del Síndic al Parlament, per les irregularitats 
comeses. No ha dubtat en malbaratar el pressupost 
municipal en fer vídeos, pàgines web, càstings, 
televisió local, wifi i tot tipus de propaganda que 
pogués afavorir-la, tot oblidant les obligacions del seu 
càrrec. Del pitjor que hem vist en molts anys. 
 
Menció apart, el Sr. Antoni Rebolleda (PSC), primer 
tinent d’alcalde i president del Consell Comarcal. La 
manca de rellevància del seu partit i la falta de vots, 
han fet que donés un xec en blanc a CiU, mentre 
pogués col·locar als seus, a l’Ajuntament. A recordar 
que la darrera aliança CiU-PSC, va acabar amb 
l’escàndol del Castellet, amb la fiscalia anticorrupció 
pel mig i un regidor del PSC, treballant per una 
empresa constructora de la urbanització. Aquests 
quatre anys tampoc s’ha quedat enrere. 
 
 El PP també va participar, uns mesos, en aquest 
govern i amb el seu recolzament, es va aprovar un 
augment de l’aigua, d’un 11,39% 

LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Una gran presa de pel. No fan res en quatre anys, 

desvien a altres despeses, 600.000 € que tenia el poble 

pel soterrament i després, intenten vendre’ns, que ja 

ho tenen tot arreglat, amb quatre fotografies on han 

esborrat les línies elèctriques, una carta d’intencions i 

tot, per uns suposats 6.000.000 €, que a saber a quines 

butxaques aniran a parar.  

AEROPORT 

La total ignorància de la nostra alcaldessa (CiU) en 

aquest tema i l’interès del primer tinent d’alcalde (PSC) 

en defensar aquesta instal·lació, han fet que la 

Generalitat ignorés, totalment, el pacte sobre 

l’aeroport de l’any 2005 i qualsevol opinió del poble, 

hagi estat callada. 

La gestió del tema ha estat totalment nul·la. 

DESPESES 

Mentre, els Veïns dels Rosales, Pla de Llorenç, Dr. 

Fleming, Avda. Egara i Can Pallàs, seguiran aguantant 

les línies i les seves conseqüències. 

 

ALTA  

 

TENSIÓ 

 

Un 44% del pressupost (8.300.000 €) va a parar a 
personal. 
16 polítics, 3 “enxufats” i 5 partits polítics, es duen 
673.000 € 
Despeses de ràdio, wifi, Informem i comunicació en 
general, 342.000 € 
 

APARTAT SUBVENCIÓ SALARIS  

Cultura 22.000 € 212.000 € 

Participació  6.000 € 89.000 € 

Salut pública 700 € 97.000 € 

Prom.  econòmica 27.000 € 237.000 € 

El deute acumulat és de 8.237.000 € 
Alguna cosa no funciona o funciona malament. 

MEDI AMBIENT 

L’Ajuntament fa dos mesos, ha talat arbres a la Serra 
de Galliners, per plantar-hi unes vinyes per complir 
una promesa electoral, mentre no hi inverteix ni un 
euro. 
 
 
 
 

Aquesta Federació va denunciar la circulació 
de quads als mossos, davant la passivitat de 
la policia local i de l’Ajuntament. 
 Mentre, compra un cotxe elèctric d’elevat cost, per 
dir que fan quelcom pel medi ambient. 
 

 

 

 

MODEL DE CONTRACTE 

Proposem que Sant Quirze sigui el primer municipi en 

exigir als gestors municipals signar un contracte. 

Consulta’l :   www.favsq.org/contracte.pdf 

PROU  

 

MENTIDES 

AIGUA  17,36 % 

IBI   20,90 % 

ESCOMBRARIES 31,18 % 

 

IPC  9,70 % 


